
S E Z O N L U K   K A Y I T   T A A H H Ü T N A M E S İ 
 

Bu taahhütnamede yer alan “KULÜP” Moda Spor Kulübü™ ve Moda Spor Kulübü™’nün tescilli markası olarak cimnastik şubesini temsil eden ve 

şubenin yönetiminden sorumlu olan Rusya Cimnastik Akademisi™ ile bunlara bağlı antrenörler, idari görevliler ve diğer kişileri, “KATILIMCI” 

Organizasyon'a kayıtlı veya lisanslı sporcu olarak spor yapan kişiler ile onların velileri ve/veya yasal temsilcilerini, “ORGANİZASYON” Kulüp bünyesinde 

yapılacak her türlü spor eğitimi, spor yarışmaları ve karşılaşmaları ile Katılımcı’nın Kulüp adına iştirak edeceği ulusal ve uluslar arası tüm spor 

etkinliklerini, "ORGANİZATÖRLER” Kulüp ile Organizasyon'un yapıldığı alanların sahiplerini ve/veya yasal temsilcilerini tanımlamaktadır. Yukarıda ismi 

belirtilen ve Türkiye’de yerleşik Kulüp ile Katılımcı’nın 1 Eylül 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Organizatörler tarafından düzenlenecek olan 

Organizasyon'da yapılacak faaliyetler için; 
 

1. Katılımcı’nın Organizasyon’a sezonluk kaydının yapılması amacıyla elektronik ortamda onayladığım bu taahhütname ve idareye ıslak imzalı olarak 

sunacağımı taahhüt ettiğim Sezonluk Kayıt Formu’na istinaden yukarıda belirtilen tarihler arasında düzenlenecek Organizasyon’a Katılımcı’nın 

kaydının sezonluk olarak yapılmasından kaynaklanan ve tarafıma gönderilecek Sezonluk Kayıt Formu’nda yazılı olan indirimli tutarı, Sezonluk Kayıt 

Formu’nda yer alan ödeme planında belirtilmiş olan vadelerde ve tutarlarda zamanında, eksiksiz ve tam olarak ödeyeceğimi, vade tarihi itibariyle 3 

gün içinde eksiksiz ve tam olarak ödemediğim taksitlerim için %10 gecikme faizi işletileceğini, vade tarihi itibariyle 30 gün içinde %10 oranında 

işleyecek gecikme faiziyle birlikte ödemediğim borçlarım için herhangi bir ihtar ve/veya ihbara gerek kalmaksızın Kulüp’ün yasal yollara 

başvurabileceğini, Organizasyon'dan ayrılmak istemem halinde, Organizasyon başlamamışsa peşin ödemiş olduğum tutarın tamamının, 

Organizasyon başlamışsa sözleşme ile sağlanan indirimin iptal edileceğini ve Kulüp’ün tuttuğu yoklama listelerinin esas alınarak çalışmalara 

katılmış olduğum ayların Kulüp tarafından açıklanmış olan “Aylık Kayıt Ücreti"ne göre hesaplanarak güncelleneceğini, bundan dolayı ortaya çıkacak 

fark tutarına ek olarak 1 Aylık Kayıt Ücreti’ne eşit iptal tutarının toplamını 3 gün içinde Kulüp’e ödeyeceğimi, 3 gün içinde eksiksiz ve tam olarak 

yapmadığım ödemelerim için ayrıca %10 gecikme faizi işletileceğini, Yasal Yollarla yapılacak takibat ve/veya tahsilatlarda yasal faiz, noterlik, 

avukatlık ve mahkeme masrafları da dahil olmak üzere mevcut ve ortaya çıkabilecek tüm masrafların da tarafıma rücu edileceğini, aksi durumlarda 

Kulüp’ün Katılımcı’yı Organizasyon'a kabul etmeme, kaydını iptal etme ve ödemiş olduğum toplam tutarı iade etmeme ve fark tutarlarını 

Katılımcı’dan talep etme hakkının bulunduğunu, 
 

2. Organizasyon’un düzenlendiği şubeler arasında aynı yıl içinde sadece bir (1) kez değişiklik yapma hakkım bulunduğunu, Kulüp’ün, Organizasyon’u 

düzenlediği şubelerde farklı ücret talep edebilme hakkı bulunduğunu, şube değişimi esnasında oluşabilecek ücret farkını, tarafıma bildirildiği tarihten 

itibaren 3 iş günü içinde ödeyeceğimi, Katılımcı’nın ilk kaydının yapıldığı şube ücretinin, geçiş yapılan şubenin ücretinden yüksek olması durumunda 

ücret iadesi talep etmeyeceğimi, aksi durumlarda Kulüp’ün Katılımcı’yı Organizasyon'a kabul etmeme, kaydını ve/veya lisansını iptal etme ve 

ödemiş olduğum toplam tutarı iade etmeme hakkının bulunduğunu, 
 

3. Katılımcı’nın Organizasyon’a devam ettiği süre boyunca antrenörler tarafından Yarışmacı Grup’a seçilmesi halinde, Kulüp’ün tarafıma sözlü ve yazılı 

olarak bilgi vereceğini, Katılımcı’nın Yarışmacı Grup’a geçmesi için Kulüp’ün tarafımdan yazılı onay isteyebileceğini, Yarışmacı Grup’un şartlarını 

yazılı onayımla kabul etmem halinde dahi sezonluk kayıt sözleşmesinin bakiyesinin geçerli olacağını, Kulüp’ün, Yarışmacı Grup çalışmaları için katkı 

payı bedeli talep edebilme hakkı bulunduğunu, ortaya çıkabilecek tutar farkını sezonluk kayıt sözleşmesinden bağımsız olarak ayrıca ödeyeceğimi, 

sözleşmede belirtilen ücretin Yarışmacı Grup katkı payından yüksek olması durumunda ücret iadesi talep etmeyeceğimi, aksi durumlarda Kulüp’ün 

Katılımcı’yı Organizasyon'a kabul etmeme, kaydını ve/veya lisansını iptal etme ve ödemiş olduğum toplam tutarı iade etmeme hakkının 

bulunduğunu, 
 

4. Yapılacak sözleşme gereğince Katılımcı'nın antrenmanlara devam etmesinin esas olduğunu, devamsızlık durumunda geçerli mazereti Kulüp'e 

bildirmek zorunda olduğumu, söz konusu bildirimi Kulüp'e yapmamam durumunda, Kulüp’ün benimle iletişim kurarak Katılımcı hakkında yazılı olarak 

bilgi isteyebileceğini, talep edilmesi halinde 24 saat içinde Kulüp’e antrenmana katılmama sebebini yazılı olarak bildireceğimi, 
 

5. Organizatörler'in mücbir sebeplerle ve en geç 24 saat öncesinden haber vermek kaydıyla Organizasyon içeriğinde, tarihlerinde ve/veya saatlerinde 

değişiklik ve erteleme yapma ve/veya iptal hakkı bulunduğunu, değişiklik, erteleme ve/veya iptal durumlarında Organizatörler'in yapılamayan 

etkinlikleri telafi edeceklerini (Yarışmacı gruplar hariç), telafi edemeyecekleri etkinliklerin ücretini 5 iş günü içinde tarafıma iade edeceklerini, 

tarafıma iletilecek telafi programı dahilindeki çalışmalara katılmak zorunda olduğumu, çalışmalara katılmadığım durumlarda ücret iadesi ve/veya 

ücret indirimi talep etme hakkım bulunmadığını, 
 

6. Organizasyon boyunca, Organizatörler tarafından belirlenmiş olan kurallara ve/veya alınacak kararlara uyacağımı, bu kurallar ve/veya kararların 

değiştirilmesi amacıyla herhangi bir talepte bulunmayacağımı, Organizasyon’un düzen ve disiplinini bozacak durumlara mahal vermeyeceğimi, 

Kulüp’le ilişkilerini azami uyum ve saygı çerçevesinde yürüteceğimi, talep edilecek evrakları kayıt ve/veya bildirim tarihini takip eden 14 gün içinde 

Organizatörler’e teslim edeceğimi, aksi durumlarda Organizatörler’in Katılımcı’yı Organizasyon'a kabul etmeme, kaydını ve/veya lisansını iptal etme 

ve ödemiş olduğum toplam tutarı iade etmeme haklarının bulunduğunu, 
 

7. Katılımcı’nın, Organizasyon’a başlarken herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını, Organizasyon sırasında, Organizatörler'in alacağı her türlü 

tedbire rağmen, Katılımcı’nın, sadece kendi hareketlerinden değil, diğer kişilerin hareketlerinden ve kullanılan ekipmanlar da dahil şu anda 

öngörülemeyen her türlü etkenden kaynaklanacak sebepler de dahil olmak üzere fiziksel yaralanmalara maruz kalabileceğini; Katılımcı’nın 

Organizasyon'a katılmasından dolayı oluşacak kişisel yaralanmalardan, mal kaybolması ve/veya zarar görmesi ve/veya 3. şahıslara verilecek 

zararlar da dahil, karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyandan Organizatörler'i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı, 
 

8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtildiği şekliyle ve bu kanuna uygun olarak, Katılımcı’nın Organizasyon sırasında elde edilen ismi, sesi, 

beyanları, fotoğrafı, görseli, benzerliği ve/veya hareketlerinin, video kaydı ve diğer kayıt teknikleri dahil olmak üzere, tamamen ve/veya kısmen, 

tanıtım ve/veya haber amacıyla mevcut ve ortaya çıkabilecek her türlü mecrada hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın Organizatörler'in kullanımına izin 

verdiğimi, 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 

Toplam sekiz (8) maddeden oluşan iş bu taahhütnamenin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okuduğumu, anladığımı ve herhangi bir tereddüt 

olmaksızın tamamen hür iradem ve arzum ile tam ve eksiksiz biçimde kesin olarak kabul ettiğimi, iş bu taahhütnamede belirtilmiş olan tüm hususları 

tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimi, bu taahhütnamenin kanunlar çerçevesinde en geniş biçimde anlaşılacak manada hazırlandığını ve herhangi bir 

kısmının kanunen kabul edilmeyecek durumda olmasında dahi tüm bakiyesinin eksiksiz ve tam olarak geçerli olacağını, bu taahhütnamede yer alan 

hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için elektronik formda belirttiğim iletişim bilgilerimin doğru olduğunu, Sezonluk Kayıt 

Formu’nda belirteceğim adresimin yasal ikametgâh adresim olduğunu, iletişim bilgilerimin veya adresimin değişmesi durumunda, Kulüp’e yeni iletişim 

bilgilerimi ve adresimi 7 gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, bildirmemem halinde Sezonluk Kayıt Formu’ndaki adresime mektupla yada iletişim 

bilgilerime E-posta, Whatsapp, Viber, Telegram, SMS ile veya mevcut ve ortaya çıkabilecek diğer yazılı iletişim platformlarından yapılacak yazılı tüm 

tebligatların hukuken geçerli olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 


